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Vergaderjaar 2006–2007
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29 september 2006

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 oktober

14.00 uur

Woensdag 4 oktober

10.15 uur

Donderdag 5 oktober

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 665, nr. 71
28 665, nr. 72
28 665, nr. 73
28 665, nr. 74

Stemmingen
30 532

3. Stemmingen over: moties VAO MEP-subsidies
– de motie-Van der Staaij c.s. over een overgangsregeling voor kleinere
ondernemers
– de motie-Van der Ham/Samsom over het niet ondersteunen van
elektriciteitsopwekking met niet-duurzame biomassa
– de motie-Hessels over een nieuwe wettelijke regeling ter stimulering van de
opwekking van duurzame energie
– de motie-De Krom over een regeling voor gevallen die onevenredig worden
getroffen
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet
30 532 (bijgewerkt t/m nr. 22)
–
–
–
–
–
–
–

OVG1348
0607tkage290906
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdelen A t/m I
onderdeel J, aanhef t/m artikel 5:4
amendement Van der Vlies (11, IA)
artikel 5:5
amendement Van der Vlies (12)
amendement Van der Vlies (13)(invoegen nieuw derde lid)
amendement Rambocus c.s. (16)(vierde lid vervalt)
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–
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–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

30 532, nr. 18 (nader gewijzigd)
Stemmingen
30 471

Indien 16 verworpen:
– amendement Van der Vlies c.s. (22, I)
artikel 5:6
amendement Van Bommel (14, I)
amendement Van Bommel (15)(toevoegen vijfde lid)
artikel 5:7
amendement Van Bommel (14, II)
amendement Van Gent/Stuurman (9, I)
artikel 5:8
amendement Van Bommel (14, III)
amendement Van der Vlies (11,I B)
artikel 5:9
artikelen 5:10 en 5:11
onderdeel J
onderdelen K t/m N
amendement Van der Vlies (11, II)
amendement Van Gent/Stuurman (9, II)
onderdeel O
onderdelen P en Q
artikel I
artikel II
amendement Van der Vlies c.s. (22, II)
artikel III
artikel IV
amendement Van der Sande (21)
artikel V
artikel VI en VII
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemming over: motie Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met
vereenvoudiging van die wet
De Voorzitter: de leden Rambocus en Stuurman wensen hun motie op
stuk nr. 18 nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Rambocus/Stuurman over permanente nachtarbeid
6. Stemmingen in verband met:
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht
30 471
– artikel I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 572

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota
«Werken aan winst» (Wet werken aan winst)
30 572 (bijgewerkt t/m nr. 23)
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m C
amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (21,Ia)
onderdeel D
onderdelen Da t/m Ea
amendement Crone (16,I1)
onderdeel F
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amendement Rouvoet (22)
onderdeel G
amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (21,Ib)
onderdeel H
amendement Crone (17,I)
onderdeel I
amendement Crone c.s. (15,I)
onderdeel Ia
amendement Crone (16,I2)
onderdeel J
onderdelen K en L
amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (21,Ic)
onderdeel M
artikel I
artikel II, onderdelen A t/m D
amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (21,II)
onderdeel E
onderdelen F en G
amendement Crone (15,II1)
onderdeel H
onderdelen I t/m L
amendement Crone c.s. (18)
Indien 18 verworpen:
– amendement Crone c.s. (15,II2) (artikel 12c vervalt)
onderdeel M
amendement Crone c.s. (15,II3)
onderdeel N
amendement Crone c.s. (15,II4)
amendement Crone (16,II1)
onderdeel O
onderdeel P
amendement Crone (15,II5)
onderdeel Q
onderdeel R
amendement Crone (15,II6)
onderdeel S
onderdelen T t/m EE
amendement Crone (16,II2)
onderdeel FF
onderdelen GG t/m OO
amendement Crone (17,II)
onderdeel PP
onderdeel QQ
amendement Crone (16,II3)
onderdeel RR
amendement Crone (16,II4)
onderdeel SS
onderdelen TT t/m VV
artikel II
artikelen III t/m VII
amendement Crone (17,III)
artikel VIII
artikel VIIIa t/m IX
gewijzigd amendement Crone (23)
artikel X
artikelen XI en XII
artikel XIII, eerste en tweede lid
amendement Crone (15,III1)
derde lid
vierde lid
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– amendement Crone (20)
Indien 20 verworpen:
– amendement Crone (15,III2) (vijfde lid vervalt)
– vijfde lid
– amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (21,III)
– zesde lid
– zevende lid
– artikel XIII
– artikel XIV
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
19 637, nr. 1075
19 637, nr. 1076
19 637, nr. 1077

Stemmingen
19 637, nr. 1078
19 637, nr. 1079
19 637, nr. 1080
19 637, nr. 1081
19 637, nr. 1082
19 637, nr. 1083
19 637, nr. 1084
19 637, nr. 1085
19 637, nr. 1086

8. Stemmingen over: moties VAO Donorov
– de motie-Klaas de Vries c.s. over overneming van het oordeel van de
Inspectie voor de gezondheidszorg
– de motie-Klaas de Vries c.s. over de opvatting van de Spaanse autoriteiten
– de motie-Azough/Klaas de Vries over het tijdig ter beschikking stellen van
persoonlijke, sociale en medische documentatie
9. Stemmingen over: moties VAO Asielbeleid
– de motie-Klaas de Vries c.s. over de oproep om ouders met minderjarige
kinderen niet in vreemdelingendetentie te plaatsten
– de motie-Klaas de Vries c.s. over intensievere ondersteuning van
vreemdelingen bij hun terugkeer
– de motie-De Wit c.s. over het alleen bij zicht op uitzetting op korte termijn
plaatsen in vreemdelingenbewaring
– de motie-Azough c.s. over het toekennen van verblijfsrecht aan ouders met
kinderen
– de motie-Azough c.s. over het opschorten van de beëindiging van
leefgelden voor ex-amv’s
– de motie-Lambrechts c.s. over de prestatieafspraken met de politie
– de motie-Visser/Van Fessem over de mate van vreemdelingenbewaring in
landen van herkomst
– de motie-Van Fessem/Visser over het voorkomen dat kinderen in
vreemdelingenbewaring blijven
– de motie-Van Fessem over aanvragen van laissez-passers
10. Algemene Financiële Beschouwingen
11. VAO Terrorisme met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Detentie behandeling op maat met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
13. VAO Adviescolleges met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO 11de voortgangsrapportage SUWI met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
15. VAO Natuurprogramma Westerschelde met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 666

16. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen
ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende

30 380

17. Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg) (korte heropening)
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30 166

18. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van
meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële
belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

29 936

19. Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en
van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie
(Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)

30 397

20. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (re- en dupliek)

30 668

21. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van
de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie

30 664

22. Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging
van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese
Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

30 676

23. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang

30 567

24. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de
richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25
november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen
van derde landen (PbEU 2004, L16)

30 609

25. Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling van een register
van ruimtevoorwerpen (Wet ruimtevaartactiviteiten)

30 633

26. Wijziging van de wet van 10 mei 2006, houdende goedkeuring van het op
25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de
intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol
(Trb. 2005, 96) (Stb. 262)

30 537

27. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van
nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de
consument

30 667

28. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in
verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een
uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet

30 614

29. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006)

30 665

30. Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve
vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in
het buitenland

30 675

31. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de eenmalige
uitbetaling van de tegemoetkoming voor het tarief voor de milieukwaliteit van
de elektriciteitsproductie in 2006

30 678

32. Wijziging van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag in
verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
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30 679

33. Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten
door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand

Dinsdag 10 oktober

14.00 uur

Woensdag 11 oktober

10.15 uur

Donderdag 12 oktober

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
30 380

3. Stemmingen in verband met:
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg)

Stemming

4. Stemming over: motie Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
– de motie-Omtzigt/Koşer Kaya over avondspreekuren van huisartsen

30 380, nr. 11

30 433

30 430

Gezamenlijke behandeling van:
5. Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften
aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (re- en dupliek)
6. Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter
uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEU L 289) (re- en dupliek)

30 475

7. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten
(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

30 682

8. Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)
19. VAO Beveiliging militaire terreinen met maximum spreektijden van 2
minuten per fractie

Dinsdag 17 oktober

14.00 uur

Woensdag 18 oktober

10.15 uur

Donderdag 19 oktober

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
29 942

4. Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

30 419

5. Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 2 oktober 2006 van 11.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk over de PKB
Ruimtetekort in mainport Rotterdam (24 691)
Maandag 9 oktober 2006 van 17.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)
(30 594)
Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Verkeer en
Waterstaat en voor Economische Zaken gezamenlijk over de Planologische
Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (26 431)
Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
Maandag 16 oktober 2006 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
Maandag 16 oktober 2006 van 14.30 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Uitvoering van richtlijn nr.
2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (30 419)
Maandag 16 oktober 2006 van 19.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van de Faillissementswet
in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (29 942)
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2007
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten
als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet
modernisering huurbeleid 2007) (30 595)
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Recesperiodes

– Het geplande herfstreces 2006 komt te vervallen
– Verkiezingsreces 2006: woensdag 1 t/m woensdag 22 november 2006
(Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2006)
– Kerstreces 2006/2007: woensdag 20 december 2006 t/m maandag
15 januari 2007
– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdagavond 6 maart 2007 en op
woensdag 7 maart 2007 (Provinciale Statenverkiezingen)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 mei 2007 (Hemelvaart
op donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008

Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de Algemene
Financiële Beschouwingen)

CDA
PvdA
VVD
SP
GroenLinks
D66
LPF
ChristenUnie
SGP
Groep Nawijn
Groep Van Schijndel
Groep Wilders
Groep Lazrak
Groep Van Oudenallen

160
155
125
65
65
65
65
45
45
10
10
10
10
10

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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